Útmutató és szabásminta
Csíkos pajzsospoloska (Graphosoma lineatum)
Korosztályi ajánlás
Elkészítési idı (kb.)
Szükséges eszközök
Szükséges anyagok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5-8. évfolyam
45-50 perc
Olló, papírragasztó, festék, vonalzó, körzı vagy egy hegyes
tárgy
Fénymásolópapír (lehetıség szerint piros színő), fekete
fotokarton

feji, tori és potrohi rész (hasi rész)
szárnyak
fej
tor (felülre)
lábak (3pár, 6 db)
csápok 2db

1. lépés:
Nyomtasd ki a „szabásmintát” fehér vagy piros papírra! Ha fehér papírt választasz, akkor
- a hasi oldalon a feji, tori potrohi részt (1. számmal jelölt),
- a fejet,
- a (felülre kerülı) tort
- szárnyakat fesd meg pirosra!
Ha megszáradt a piros festék, fesd fel feketével a mintázatot.
- a hasi részre a pöttyöket
- a fejre a szemeket
- a fejre, a torra és a csíkokat.
(A szárny csíkjait érdemes kivágás után megfesteni, hogy a ragasztási felületnek jelölt részek ne
legyenek zavaróak.)
Várd meg, míg megszárad!

Tipp!
A festett papír kissé hullámos lehet. Ezen segíthetsz azzal az egyszerő módszerrel, hogy szivaccsal
benedvesíted a festett –már száraz- minta hátoldalát Vigyázz! Ne tocsogjon a vízben, csak kicsit
legyen nedves a munkád. Néhány percnyi préselés után ismét szép sima papírt kapsz –ráadásul
könnyebb is vele bánni.

2. lépés:
Vágd ki az egyes részeket, majd fesd meg a szárny csíkjait is (minta alapján)!
A nyomtatott papírodon szereplı láb és csáp sablonként szolgál. Vágd ki ıket, majd rajzold körbe
mindegyiket a fekete fotókartonra és vágd ki!

Figyelj!
A lábakat egy félbehajtott papírra helyezd úgy, hogy a ragasztási felület essen a hajtáshoz, így
egyszerre 2 lábat vágsz ki és a ragasztásnál is egyszerőbb lesz a dolgod.

Jelöld a sablon alapján a ragasztási és hajtási felületeket!
Figyelj!
Ott is vágd be a papírt, ahol nem a körvonal mentén jelenik meg a sima vonal!

A szaggatott vonalak mentén hajtsd meg a papírt!
Tipp!
Könnyebben boldogulsz a hajtásokkal, ha elıtte vonalzó mentén a körzıd tő részével megtöröd kicsit
a papírt, természetesen csak óvatosan, nehogy felhasítsd!

3. lépés:
A szárny domborulatát alakítsd ki úgy, hogy a kis bevágások mentén összeragasztod a papírt!
Hasonlóan alakítsd ki a fej és a tor felülre esı részének domborulatát!

4. lépés:
A csápokat ragaszd a hasi rész fejként jelölt területére (1. számmal jelölt elem)!
Ragaszd össze a fejet, a tort és a szárnyakat a következı módon: a fejet ragaszd a tor alá, majd a
szárnyakat ismét a tor alá, ha megszáradt, akkor az egészet ragaszd a hasi részre! Csak a test szélét
ragasztózd, ez bıven elég ahhoz, hogy szép formájú testet kapj.
Végül ragaszd fel a lábakat a torra!

